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Areál Svitu zažívá v posledních letech a m?sících nebývale rychlý
rozvoj, oživení a omlazení. A už te? je jasné, že trend bude pokra?ovat.
Skupina CREAM plánuje ob?í investici ve výši 300 mil K? do
revitalizace budovy 64 a pokra?uje tak v urbanistické regeneraci
svitovského areálu a otevírání továrny lidem.
Zdroj: http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/ctyriasedesatku-ve-zlinskemtovarnim-arealu-ceka-velka-obnova-20150913.html
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[2]
Více [1]
Vizualizace budovy 64 v továrním areálu po revitalizaci spole?ností
Cream. Autor:Vizualizace/CREAM

Skupina CREAM ohlašuje úsp?šnou akvizici budovy 64/1, kterou nedávno
zakoupila od spole?nosti EUREST, a plánované spojení s budovou 64/2.
Slou?ením obou budov v jeden projekt „In-House 64 Zlín" vznikne jeden
z nejv?tších projekt? urbanistické regenerace ve svitovském areálu. Skupina
CREAM plánuje v rámci p?em?ny budovy 64 investici [3]okolo 300 mil. K?.

Oživí centrum továrního areálu
„Naším cílem je dále revitalizovat areál továrny. Zvlášt? v centrální ?ásti, která je
zatím zanedbaná, ale v??íme, že se nám povede podobné zušlecht?ní jako ve
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východní ?ásti areálu," ?íká Martin Jarolím, generální ?editel skupiny CREAM.
„Otev?ení továrny lidem je naší prioritou, je však d?ležité také spolupracovat
s m?stem, které vlastní okolní komunikace. Bez investice do infrastruktury bude
revitalizace polovi?ní," dodává.
Regenerace budovy 64 plánuje nabídnout k dispozici okolo 20 000 m2
pronajímatelných ploch, z toho okolo 5 000 m2 tvo?í obchodní plochy. Podle
Roberta Jaška, mluv?ího skupiny CREAM, již nyní probíhá rekonstrukce severní
?ásti p?ízemí budovy.
Vzniknou tak obchodní plochy, které brzy budou sloužit svým nájemc?m a jejich
klient?m. V p?ízemí budovy vzniká velkoprodejna s elektromateriálem spole?nosti
ELFETEX a showroom spole?nosti GIENGER, která na ploše 820 m2 p?edstaví
svým klient?m nejnov?jší koupelnové trendy a jiné produkty ze svého portfolia.
V jižní ?ásti p?ízemí se plánuje zachování restaura?ního provozu, p?ípadn?
potraviny.
Zbytek budovy budou tvo?it kancelá?ské prostory s d?razem na podporu nových
nápad? a myšlenek. „Cílem je nabídnout mladýmfirmám [4] kvalitní [5] zázemí za
dobrou cenu [6] a podpo?it je tak v r?stu," up?es?uje Jarolím. „Je d?ležité
nabídnout takovou cenu, která bude pro za?ínající firmy atraktivní a zárove? jim
poskytnout servis [7] a kvalitu 21. století," ?íká. Cena bude za?ínat na 950 K? za
metr ?tvere?ní a rok.
Budova prochází kompletní rekonstrukcí In-House 64 – Zlín projde postupnou
kompletní rekonstrukcí. Plánuje se zateplení fasády a oken, tak aby budova byla
energeticky efektivní, vnit?ní dispozice nabídnou nové kancelá?e jak v d?leném
uspo?ádání, tak i v halovém návrhu.
Po?ítá se také s individuálními požadavky budoucích klient?, kterým naši architekti
p?ipraví dispozi?ní ?ešení dle jejich p?edstav. Spole?né prostory jako jsou
koridory, vstupní hala nebo výtahy budou rovn?ž rekonstruovány tak, aby
vyhovovaly sou?asným normám a vysokým nárok?m nájemc?. Sou?ástí
revitalizace je také venkovní plocha u budovy, která nabídne okolo
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150 parkovacích míst, jež budou ur?eny pro nájemce a jejich klienty.

Veškeré služby na dosah
Areál bývalého podniku Svit a Ba?ových továren prochází postupnou rekonstrukcí.
Spojením sil privátního kapitálu a státní správy dochází k unikátní urbanistické
regeneraci továrních ploch v živé centrum m?sta. Postupn? se do tohoto „nového
centra Zlína" p?est?hovaly mnohé krajské instituce, pošta, banky, obchody,
úsp?šné a také za?ínající firmy, lidé za?ínají objevovat loftové bydlení, chodí zde
za sportem.

Jako v New Yorku
Velikost p?em?ny továrního komplexu v atraktivní místo [8] pro práci a život je
srovnatelná s úsp?šnými regeneracemi „brownfield?" jak je známe z New Yorku,
Londýna, Berlína nebo Prahy [9]. Co se tý?e ?eského m??ítka, jedná se o jednu
z nejv?tších p?em?n továrních areál? na území ?eské republiky.
„B?hem rekonstrukce, ale i díky podpo?e nových za?ínajících firem,
prost?ednictvím budovy In-House 64 – Zlín, také vzniknou ve Zlín? nová pracovní
místa a p?íležitosti," dopl?uje Martin Jarolím.

Areál oživují již delší dobu
Skupina CREAM se dlouhodob? specializuje na poskytovaní nadstandardních
služeb v oblasti nemovitostí, v?etn? výstavby nových a rekonstrukcí stávajících
objekt?. Skupina CREAM je uskupení spole?ností pod managementem [10]
CREAM uzav?ený investi?ní fond, a.s.. Hlavní ?inností fondu a pod?ízených
spole?ností skupiny je vyhledávání a realizace investi?ních p?íležitosti, akvizice a
restrukturalizace firem, výstavba, rekonstrukce, realitní ?innost a správa
nemovitostí.
Skupina CREAM v sou?asnosti spravuje více než 100 nemovitostí v 62 m?stech
?eské republiky v atraktivních centrálních m?stských lokalitách. Vizí skupiny
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CREAM je stav?t spole?ensky prosp?šné, úsp?šné a udržitelné budovy, které pro
své nájemce budou kvalitním zázemím a pro vlastníky budou p?edstavovat
vysokou úrove? investi?ní hodnoty a zárove? budeme p?ispívat k tvorb? nových
pracovních míst a ke zlepšení sociální a spole?enské reality Zlínského kraje a
m?sta Zlín.
Zdroj: http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/ctyriasedesatku-ve-zlinskem-tovarnimarealu-ceka-velka-obnova-20150913.html
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